Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace opět získala finanční prostředky
z evropských fondů, z Výzvy č. 63 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, kterou
vyhlásilo MŠMT v rámci OP VVV.
Školní projekt pod názvem „Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Bosonožská 9 II“
(CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009436) navazuje na předchozí dvouletý projekt z Výzvy č. 22. Díky získané
finanční podpoře ve výši 1 613 370,- Kč můžeme pokračovat v aktivitách započatých přede dvěma lety
a navíc je ještě rozšířit.
Vzhledem k tomu, že z druhého běhu Šablon lze podpořit i aktivity pro školská zařízení,
rozhodli jsme se financovat z těchto zdrojů jak profesní růst vychovatelů školní družiny – pracovníků
ve vzdělávání, tak i rozmanité aktivity. Prioritou je jak zavádění nových vzdělávacích metod práce, tak
i přenos aktivit či způsobů organizace činností, nápadů a námětů z partnerských školních družin. To
vše směrem ke zpestření činnosti ŠD a zkvalitnění zájmového vzdělávání účastníků školní družiny.
Chceme rozvíjet projektovou výuku, podporovat sdílení zkušeností vychovatelů z různých škol
prostřednictvím vzájemných návštěv a máme v plánu zapojit odborníka do aktivit ŠD.
První akcí finančně podpořenou z ESF byl projektový den, který probíhal pod vedením odborníka
z praxe. Dne 19. 10. 2018 jej připravili vychovatelé školní družiny, ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze
Starého Lískovce. Přítomní hasiči dětem nachystali poutavou přednášku ze života hasiče, ukázali, co vše
obsahuje zdravotnická brašna a předvedli zdravotnické pomůcky pro první pomoc. Žáci si vyzkoušeli práci
s hasicí hadicí, prozkoumali moderní hasičský vůz a také jim bylo ochotně ukázáno, co vše se v něm
nachází. Své nabyté poznatky si nadále ověřili ve vědomostním kvízu.
Jistě největší zážitek děti prožily při samotné zásahové akci, kdy hasičský sbor přijel houkajícím vozem
uhasit předem připravené plameny.
M. Fišerová, ZŠ Bosonožská, říjen 2018

